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INBJUDAN
SALA SKYTTEGILLE bjuder in till jubileumstävling med anledning av att föreningen firar 150 år. Tävlingen 
sker på Sala Skyttegilles skjutbana på Hyttskogen lördagen 27 augusti.

TÄVLINGSORGANISATION
Tävlingsledare:    Jessica Linnman
Tävlingssekreterare och kassör:  Siv Olsson
Jury:      Anslås på tävlingsdagen  

ANMÄLAN OCH BETALNING
Anmälan görs föreningsvis till Siv Olsson via e-post fam.linnman@yahoo.se och ska vara in-
skickad senast 22 augusti. Alternativt via post till Siv Olsson, Lingongatan 18, 733 37 Sala eller via 
telefon på 0224-12502.

Avgift:  Individuellt: 150 kronor per tävling.
Inbetalning skall ske i samband med anmälan och ska vara arrangören tillhanda senast 25 augusti.
Plusgiro: 37 20 69-5 Sala Skyttegille. Märk betalningen med föreningens namn.

GEVÄRSSKYTTEKORT OCH AKTIVITETSKORT
Är obligatoriska för deltagande och skall uppges i anmälan och visas upp vid tävlingarna.

SERVERING	
Enklare servering kommer att finnas.

SKJUTPROGRAM
Omgång 1:  3x5 - 5 skott liggande tid 1,5 min + 5 skott knästående tid 3 min + 5 skott stående tid 5 min
Omgång 2:  Norsk grunnlag tid 5 min
Omgång 3:  Snabbserie - 10 skott liggande tid 75 sek

För liggande skyttar:
Samma program fast alla skott i liggande

FINAL
En liggande- och en ställningsfinal. De tio bästa oavsett klass går till final där vi skjuter en så kallad herren 
på täppan där skytten med sämst skott lämnar finalen.

KLASSER
Liggande: Sen, Vet, Jun 
Ställningar: Sen, Vet, Jun

PRISER
Penningpriser samt pris till vinnare i respektive final.

SALA SKYTTEGILLE ÖNSKAR ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!



TÄVLINGSPLATSEN
Sala Skyttegille bildades 1 april 1861 och är en av Sveriges äldsta skytteföreningar. Den förra skjut-
banan låg vid Sörskogen men var tvungen att flyttas då den låg i vägen för en ny väg, Sörskogsle-
den. 1977 fick föreningen en julklapp av Sala kommun då kommunfullmäktige klubbade igenom 
en ny skjutbana vid Hyttskogen den sedan dess har legat.

Under 1979 avgörs den första tävlingen på banan, Visenttjuren men 15 juni 1980 sker den officiella 
invigningen av nya skjutbanan av ordförande John Lundell. 1981 firar Sala Skyttegille 120 år med 
en jubileumstävling i fältskytte den 1 mars. Västmanland, Södermanland, Stockholms län, Stock-
holms Uppsala län, Dalarnas, Örebro och Gävleborgs Skytteförbund samt Norrköpings skyttegille 
fick deltaga vid jubileumstävlingen. Anmälningsavgiften var 35 kronor och 20 kronor för juniorer. 
603 skyttar kom till start och vann gjorde Urban Fjällström från Salem.

Sala Skyttegille har sedan dess moderniserats med hjälp av Västmanlands Skytteförbund. Skjutba-
nan vid Hyttskogen har nu 30 ställ med elektronisk markering. Ett hundratal meter från skjuthal-
len finns en paviljong med kök där en servering kommer att finnas tillgänglig under tävlingsda-
gen. 

www.salaskyttegille.se


